






K-faktörü: 5.6 (80) & 8.0 (115)
Sıcaklık °C: 57, 68, 79, 93, 141
Bağlan Çapı: 1/2” (15mm) & 3/4” (20mm)
Sprinkler Tipi: Sarkık Tip, Gizli Kapaklı Tip, Rozetli Sarkık Tip, 
Konvansiyonel, Rozetli Yatay Duvar Tipi, Yatay Duvar Tipi ve 
Dik Tip

K-faktörü: 5.6 (80) & 8.0 (115)
Sıcaklık °C: 57, 68, 79, 93, 141, 182 & 260
Bağlan Çapı: 1/2” (15mm) & 3/4” (20mm)
Sprinkler Tipi: Sarkık Tip, Rozetli Sarkık Tip, Konvansiyonel, 
Rozetli Yatay Duvar Tipi, Yatay Duvar Tipi ve Dik Tip

K-faktörü: 8.0 (115)
Sıcaklık °C: 57, 68, 79
Bağlan Çapı: 1/2” (15mm) & 3/4” (20mm)
Sprinkler Tipi: Sarkık Tip, Rozetli Sarkık Tip, Konvansiyonel, 
Rozetli Yatay Duvar Tipi, Yatay Duvar Tipi



K-faktörü: 3.0 (43.2), 4.3 (62), 4.9 (70.6), 5.8 (84)
Sıcaklık °C: 74, 100
Bağlan Çapı: 1/2” (15mm)
Sprinkler Tipi: Gizli Tip

Sprinkler Tipi: Sarkık Tip, Rozetli Sarkık Tip, Rozetli 
Yatay Duvar Tipi, Yatay Duvar Tipi ve Gizli Tip



Yüksek yığınlı 
depolama için Erken 
Uyarılı Hızlı Tepkili 
Ergir Lehim bağlan 
sprinkler

Yüksek yığınlı 
depolama için Erken 
Uyarılı Hızlı Tepkili 
Ergir Lehim bağlan 
sprinkler

Yüksek tehlike sını, 
yüksek yığınlı ve 
raflı depolama için

Yüksek tehlike sını, 
yüksek yığınlı ve 
raflı depolama için

Yüksek tehlike sını, 
yüksek yığınlı ve 
raflı depolama için

Borunun tavandan 
daha aşağıya monte 
edilebilmesi için 
yeni kısa tasarımıyla









SİSTEM TAMAMLAYICI EKİPMANLAR

Flanşlı Çek 
Vana
UL & FM onaylı
ANSI ve PN16 
olarak 50mm (2”) 
dan 200mm (8”) 
e kadar
Basınç Sını: 21 Basınç Sını: 21 
Bar / 300 PSI

Test ve Drenaj Vanası
Rasco (Reliable Automac Sprinkler Co) marka Test ve Drenaj Vanası. Çalışma 
basıncı 16 Bar ve çalışma sıcaklığı 60C. 

Elektriksel Ekipmanlar
UL,FM, LPCB & VdS onaylı
Akış Anahtarı ve İzleme Anahtarı gibi elektriksel ekipmanlarda Reliable’ın 
uluslararası partneri olduğu System Sensor marka ürünleri tedarik etmekteyiz. 

Nitrojen Sistemleri
Kuru borulu ve pre-acon sistemlerde kullanılması amacıyla ürelmiş ve içinde 
barındırdığı %98 saf nitrojen ile elektrokimyasal, galvanik ve mikrobiyolojik 
sebeplerle oluşan korozyona karşı etkili N2-Blast Korozyon Önleyici Sistem.

Rascoflex
UL, FM, LPCB & VdS onaylı
Reliable’dan esnek sprinkler hortumu. Yenilikçi dizaynı sayesinde sprinkleri asma 
tavanın tam merkezine yerleşrmenize olanak sağlayarak montaj süresini 
kısaltmaya yardımcı olur. 5 farklı uzunluk ve 2 farklı ağız seçeneği ile tedarik 
edilebilmektedir. 

Model G Çek 
Vana
Yivli bağlanlı,
UL & FM onaylı
65mm (2.5”) dan 
200mm (8”) e 
kadar
Basınç Sını: 17.2 Basınç Sını: 17.2 
Bar / 250 PSI

İzleme Anahtarlı 
Kelebek Vana
UL & FM onaylı
Yivli / Flanşlı 
Bağlanlı
65mm (2.5”) dan 
200mm (8”) e kadar 
Basınç Sını: 21 Basınç Sını: 21 BAR / 
300 PSI

Yükselen Milli 
Vana
UL & FM onaylı
Flanşlı Bağlanlı
65mm (2.5”) dan 
300mm (12”) e 
kadar 
Basınç Sını: 21 Basınç Sını: 21 BAR 
/ 300 PSI
ANSI 150 ve PN16 
seçenekleri de vardır

Yükselmeyen 
Milli Vana
UL & FM onaylı
Flanşlı Bağlanlı
65mm (2.5”) dan 
300mm (12”) e 
kadar 
Basınç Sını: 21 Basınç Sını: 21 
BAR / 300 PSI
ANSI150 ve PN16 
seçenekleri de 
vardır



Yatay Bölünebilir Gövdeli Pompa 
Özellikleri:
• UL listeli / FM onaylı NFPA-20 
tasarımı
• 250 ile 5000 GPM arasında akışlar
• 40 ila 245 psi (50Hz’de 40 ila 190 psi)
• Dizel ve elektrik tahrikli

Dikey Bölünebilir Gövdeli Pompa 
Özellikleri:
• UL listeli / FM onaylı NFPA-20 
tasarımı
• 250 ile 2500 GPM arasında akışlar
• 40 ila 200 psi (50Hz’de 40 ila 155 
psi) arası basınçlar
• Di• Dizel ve elektrik tahrikli
•Yerden tasarruf sağlayan tasarım

Dikey Türbin Pompası Özellikleri:
• UL listeli / FM onaylı NFPA-20 
tasarımı
• 500 ile 4500 GPM arasında akışlar
• 70 ila 387 psi arası basınçlar
• Dizel ve elektrik tahrikli
•Deniz suyu u•Deniz suyu uygulamaları için özel 
seçenekleri ile birlikte

Dikey Hat İçi Pompa Özellikleri:
• UL listeli / FM onaylı NFPA-20 
tasarımı
• 50 ile 1500 GPM arasında akışlar
• 40 ila 160 psi (50Hz’de 40 ila 120 
psi) arası basınçlar
••Yerden tasarruf sağlayan tasarım

YATAY VE DİKEY BÖLÜNEBİLİR GÖVDELİ POMPA

DİK TÜRBİN VE DİKEY HAT TİPİ POMPALAR

YANGIN POMPALARI



•Pompa dairesi kurmak mümkün 
olmayan yerlerde ihyacınızı 
karşılamak için tasarlanmışr.
•Tam Çelik Bina
•Kolay erişim girişleri
•Sürekli görev egzoz fanı
•AC motor / solenoidle çalışan panjur
•İç flo•İç floresan ve sel ışık, dış 70 W HPS 
ışık
•NFPA’ya göre sprinkler sistemi
•Duvara veya zemine nüfuz ederek 
tamamlandı
•Mini güç bölgesi
•İç duvar kaplaması

Fairbanks Nijhuis yangın pompası ile 
tamamlanan her ünite, Fairbanks 
Nijhuis yardımcı pompa, kontrolörler 
ve ilgili basınç algılama hatları, vanalar, 
borular ve elektrik kabloları.
•NFPA 20 ve NEC standartlarına göre 
ürelmişr.
•”ISO 9001” Bel•”ISO 9001” Belgeli tesislerde 
ürelmişr.
•UL listeli / FM onaylı bileşenler
•Hidrostak olarak test edilmiş tüm 
paket sistemler
•Paket sistem performans tes mevcut
•Elektrik veya dizel tahrikli
•Or•Ortak kaide üstüne monte edilmiş 
şekilde
•Tek kaynaklı sorumluluk
•ETL listeli



BELEDİYE KANALİZASYON ARITMA

ŞEHİR UYGULAMALARI POMPALARI

KATI MADDE İŞLEME 
POMPALARI DALGIÇ KATI MADDE 

İŞLEME POMPALARI 
SERİSİ

DALDIRILABİLİR KATI 
MADDE İŞLEME 
POMPALARI SERİSİ

4500 C, 4600 CE & 
4700E SERİSİ 
GİRDAP 
POMPALARI

TEK AŞAMALI YATAY 
BÖLÜNMÜŞ 

GÖVDELİ POMPA 
SERİSİ

HRO 7000 TÜRBİN 
POMPALARI

DİKEY TÜRBİN 
POMPALARI 7000 

SERİSİ

EKSENEL AKIŞ 
PERVANELİ 

POMPALARI 8000 
SERİSİ

DİKEY TÜRBİN KATI 
MADDE İŞLEME 
POMPALARI VTSH 

SERİSİ

Ka madde işleme pompaları, ham kanalizasyon girişinden ve geri 
dönüş akf çamurdan filtre geri yıkama ve ak sulara kadar çok 
sayıda belediye kanalizasyon arıtma tesisi uygulamalarında 
bulunabilir. 150.000 GPM'ye (34.000 m3 / saat) varan kapasitelerde 
mevcuur. Belediye kanalizasyon arıtma için Fairbanks Nijhuis 
pompaları şunları içerir:
• Santrifüj ka madde işleme pompaları
•• Açılı akış ka işleme pompaları
• Dikey türbin ka madde işleme pompaları
• Girdap pompaları

YERALTI SUYU UYGULAMALARI
Sel kontrolü için pompalar da dahil 
olmak üzere kuyulardan, göllerden, 
göletlerden, nehirlerden ve 
havzalardan arıtma sistemlerine su 
sağlamak için çeşitli 
konfigürasyonlarda pompalar gerekir.
BelediBelediye yer al suyu uygulamaları için 
tasarlanmış Fairbanks Nijhuis 
pompaları şunları içerir:
• Dikey türbin
• Dikey karışık akış
• Dikey eksenel akış pompaları

BELEDİYE SU TEMİNİ
Bir belediye içinde su temini, çok 
sayıda seçenek ve kapasite, yardımcı 
sistemler ve daha fazlasını gerekrir. Bu 
amaçlar için Fairbanks Nijhuis 
pompaları, 75.000 GPM'den 1.000.000 
GPM'ye (17.000 m3 / saat. - 227.000 
m3 / saat.) Kadar kapasite sunar ve 
şunları içerir:şunları içerir:
• Dikey türbin
• Dikey karışık akış
• Dikey eksenel akış
• Yatay bölünmüş gövdeli santrifüj 
pompalar

BELEDİYE TRANSFER 
İSTASYONLARI

Fairbanks Nijhuis, ham 
kanalizasyon ve ak su için 
dalgıç uygulamalar için 
santrifüjlü ka madde işleme 
pompaları, açılı akış ka 
madde işleme pompaları, 
dikey türbin ka madde işleme 
pompaları pompaları ve vorteks 
pompaları sunmaktadır. 
Belediye sistemlerindeki 
taşınabilir hidrofor kaldırma 
istasyonları için, ayrık kasalı ve 
dikey türbin pompaları 
genellikle cevapr.

ŞEHİR UYGULAMALARI

ENDÜSTRİYEL POMPALAR



Pentair pompa ailesi, en zorlu yüksek basınçlı uygulamalarınızın üstesinden 
gelmek için çeşitli pompa modellerine sahipr

Pentair'in ANSI B73.1 standart boyutsal işlem 
pompası çok yönlü bir iş gücü sağlar. Bu pompalar, 
316 SST'den tanyuma kadar çeşitli yapı 
malzemelerinde mevcuur. 5600 gpm'ye varan 
kapasiteler ve 550 fit'e kadar olan kapasiteler, bu 
pompa birçok kimyasal ve transfer sıvısı 
uygulaması için de idealdir

Pentair, kara, açık deniz ve kıyı araları için yangından korunma 
ihyaçlarınızı karşılayan eksiksiz bir pompa serisi sunar: uçtan 
emiş, dikey sıralı, yatay ve dikey bölünmüş kasa, dikey türbin, 
köpük ve su sisi pompaları. Hem elektrikli hem de dizel 
sürücüler sunarak, gereksinimlerinize özel olarak uyacak 
eksiksiz paket sistemler tasarlayabilir ve üretebiliriz. Zorlu 
ortamlar ve uygulamalar için, standart yapı malzemelerine ek 
olaolarak, Pentair'in ayrık gövdeli ve dikey türbin pompaları 316 
SST, dubleks ve süper dubleks ve Nikel Alüminyum Bronz olarak 
mevcuur. Tüm yangın pompaları ve paketleri, UL Listeli, FM 
Onaylı bileşenlerle NFPA 20 ve NEC standartlarına göre 
ürelmişr.

Pentair'in yatay bölünmüş 
gövdeli pompaları, 75.000 
gpm'ye kadar kapasitelere ve 
1.200 fit'e kadar basmaktadır. 
Bu pompalar, çok sayıda genel 
sıvı pompalama uygulaması 
hizme alnda çalışabilir.

Pentair'in dikey türbin 
pompaları ve karışık akış 
modelleri, yüksek akış 
kapasitesi / düşük basınç 
koşullarının benzersiz 
ihyaçlarını karşılamak için 
tasarlanmışr.

Pentair'in yatay çok 
kademeli pompaları 
2000 psi'ye (1400 mlc) 
kadar olan basınçlarda 
mevcuur ve çeşitli 
malzemelerden ürelir. 
Bu pompa, diğer rakip 
sisistemlere göre daha 
küçük ayak izi, gelişmiş 
verimlilik ve daha düşük 
bakım maliyetleri 
nedeniyle yüzey 
pompalama için idealdir.

Pentair'in pistonlu pompaları, 24 saat kesinsiz 
çalışma koşullarını yerine gerecek şekilde 
tasarlanmışr. Bu birimler, 3600 psi'de 340 hp'ye 
kadar işleyebilir.

Pentair'in yatay bölünmüş 
gövdeli pompaları, 75.000 
gpm'ye kadar kapasitelere 
ve 1.200 fit'e kadar 
basmaktadır. Bu pompalar, 
çok sayıda genel sıvı 
pompalama uygulaması 
hizmhizme alnda çalışabilir. 
API 610 standartlarını 
karşılayan birçok model 
mevcuur.

BORU HATTI GÜÇLENDİRİCİ VE YÜKSEK BASINÇ POMPALARI

YANGIN SÖNDÜRME POMPALARI

DENİZ SUYU TAŞIMA 
POMPALARI

TUZLU SU ENJEKSİYON OPERASYONLARI

KULLANIM SUYU 
POMPALARI

PETROL VE DOĞALGAZ

ENDÜSTRİYEL POMPALAR



Pentair'in dikey türbin ve ayrık gövdeli pompalarda 
lider olma geleneği, ham su girişi, sıvı transferi gibi 
çok sayıda su kaynağında başarılı bir şekilde 
çalışmak üzere tasarlanmış dayanıklı ve ağır hizmet 
Pentair dikey türbin ailesi ve ayrık gövdeli pompa 
ürünleri ile devam etmektedir. soğutma suyu 
sirkülasyonu, yardımcı servis, yağmur suyu, taşkın 
kokontrolü, denizcilik, proses hizmetleri, uçucu 
sıvılar, kondensat, yakıt pompaları ve maden 
susuzlaşrma.

Pentair'in liderlik geleneği, dikey karışık ve eksenel akışlı 
pervaneli pompaların üreminde bu niteliklerle devam 
etmektedir. Orta ila yüksek hacim için tasarlanmış (orta ila düşük 
tahliye basınçlarında sıvı hareke, her iki ürün ha  da 
mükemmel düşük NPSH gereksinimlerine sahipr ve yalnızca 
gelişrilecek başlık veya basınç miktarı ile ayrılır.
KKarışık akışlı pompaların avantajları, minimum ayak izini içerir, 
hiçbir besleme gerekrmez. Ek olarak, dikey karışık akışlı 
pompalar, çeşitli tasarım kodlarına kolayca uyarlanabilir, değişen 
hidrolik koşullar için değişrilebilir ve ihyaç duydukları daha 
düşük çalışma hızları nedeniyle genellikle daha az aşınma 
yaşarlar. Pentair dikey eksenel akışlı pervaneli pompa 
uygulamaları, kentsel ve kırsal belediye suyu, hükümet, 
endüendüstriyel, sulama ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli 
pazarlarda bulunur.

7600 serisi ile türbin pompası Pentair, asırlık 
deneyimini zirveye taşıyor. 7600 serisi pompa, yüksek 
basınçlı servis için çok kademeli yatay, radyal olarak 
ayrılan bir pompadır. 7600 serisi,% 30-50 daha az 
kademe, 10+ puan daha yüksek verimlilik, daha küçük 
motorların kullanımına ve daha az güç tükemine ve 
2000 psi'ye (1400 mlc) varan mevcut basınçlara olanak 
tanır tanır ve kullanıcı için maliyet sınırlamasını ve diğer 
operasyonel verimlilikleri en üst düzeye çıkarır.

Pentair uçtan emiş serisi ve ANSI Std.B73.1M 
pompaları, mevcut en kapsamlı ürün yelpazesi 
tekliflerinden biridir. Dikey montajlar, hat içi montaj ve 
haa sump pompaları Pentair pompaları ile mevcuur. 
Modele bağlı olarak hem flanşlı hem de dişli bağlanlar 

Fairbanks Nijhuis serisi ürünleri ile Pentair, UL / FM, 
NFPA 20 yangın pompalarında dünya lideridir. Dikey 
türbin, yatay bölünmüş kasa, dikey monte edilmiş 
bölünmüş kasa, sıralı ve uçtan emiş eketli yangın 
pompaları mevcuur.

Uçucu külün su süspansiyonunda pompalanması bir 
pompa için zor bir görevdir, Pentair'in Fairbanks Nijhuis 
4500/4600/4700 serisi yüksek kromlu demir, gömme 
çarklı pompalar göreve hazırdır. Ayrıca, aşınmaya ve 
erken arızaya direnmek için 600+ Brinell Sertliği 
gerekren diğer aşındırıcı hizmetlerde de 
kullanılabilirler.

Pentair'in Fairbanks Nijhuis ürün serisi, ham su alım 
hizmetlerinde hem dikey türbin hem de yatay ayrılabilir 
gövdeli pompalarda geniş deneyime sahipr. Yüksek 
güvenilirlik ve sağlam yapı hizmet ömrünü en üst 
düzeye çıkarırken, yüksek verimlilik güç tükemini 

ENERJİ 

ENDÜSTRİYEL POMPALAR

SOĞUTMA KULESİ POMPALARI

SİRKÜLASYON SUYU POMPALARI

YANGIN SUYU POMPALARI

KÜL SAVAĞI POMPALARI

KAZAN BESLEME POMPALARI

GENEL SERVİS POMPALARI

HAM SU GİRİŞ POMPALARI




